ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: « ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ »
Εν πολλη δε αγωνία οντι ωφθη αυτω εν ωρα εκτη της ημέρας ο τίμιος σταυρός εκ φωτός
κατεσκευσμένος, έχων επιγραφήν· « εν τούτω νίκα ». Επιστάς δε αυτώ ο κύριος είπεν αυτω εν οράματι
της νυκτός· « χρησαι τω δειχθέντι σοι, και νίκα ». Τότε σταυρόν σχεδιάσας χρυσουν, ος εστι μέχρι της
σήμερον, εκέλευσε προάγειν αυτόν εν τω πολέμω. Και συμβολης γενομένης ηττήθησαν οι περί τον
Μαξέντιον, ων οι πλείους ανηρουντο. Μαξέντιος δε συν τοις λοιποις φεύγων, της γεφύρας θεία
δυνάμει διαρραγείσης, εν τω ποταμω καταποντίζεται, ως πάλαι Φαραώ πανστρατί, ώστε τον ποταμόν
πληρωθηναι ιππων συν αναβάταις πεπνιγμένοις. Οι δε πολιται της Ρώμης { … } εισεδέξαντο μετά
χαρας τον νικητήν Κωνσταντίνον συν τω νικοποιω σταυρω σωτηρα αυτόν ανευφημουντες.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. Ποιο όραμα είδε ο Μ. Κων/νος;

{ 3 μον. }

β. Ποια τύχη είχε ο Μαξέντιος κ’ το ιππικό του στη Μουλβία γέφυρα;

{ 3 μον. }

2. α. Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη από αυτές που βρίσκονται στην παρένθεση:
•
•

Η…………………………….μου Δε μου επιτρέπει να σου απαντήσω όπως σου αξίζει.
( καταγωγή, διαγωγή, αγωγή )
Σε κάθε ……………………………..της παρέας γίνεται γλέντι τρικούβερτο.
( προσαγωγή, σύναξη, επαγωγή )
{ 2 μον. }
β. Να σχηματίσετε ολοκληρωμένες προτάσεις με τις λέξεις:
χορηγός – προαγωγή

{ 2 μον. }

3. α. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται:
•
•
•

οράματι: ονομαστική Ενικού
νυκτός: δοτική Πληθυντικού
σωτηρα: κλητική Ενικού

( 1,5 μον. }

β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου που δίνεται
στην παρένθεση:
•
•

Υπέρ του ………………….ημών εθνους.
( ευσεβής )
Πολλοί ……………….γίγνονται του ψεύδους ενεκα. ( ψευδής )

{ 1 μον. }

4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:
ο τίμιος , της νυκτός, ( ειπεν ) αυτω, εν τω ποταμω, συμβολής γενομένης, της Ρώμης
β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους της παρακάτω πρότασης:
Προσήκει ημιν φεύγειν ( = φεύγω = αποφεύγω ) αχαριστίαν.

{ 3 μον. }

